
Ruime 
seniorenwoning

VOORTHUIZEN
Hoefsmidlaan 2

Vraagprijs

€ 329.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1991




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

384 m³




Woonoppervlakte:


106 m²




Perceeloppervlakte:

158 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

6 m²




Energielabel


-



Omschrijving
SENIOREN OPGELET! 




Bent u op zoek naar een levensloop bestendige woning met het gehele woonprogramma op de 
begane grond? Dan bent u welkom in het gezellige Voorthuizen. Deze geschakelde woning is 
gelegen op mooie locatie in de woonwijk "De Maat” met aan de voorzijde vrij zicht over een 
groenstrook. Het centrum is op korte (loop)afstand gelegen. Kortom een perfecte 
seniorenwoning op een fijne woonlocatie. 




Indeling:

Begane grond: Entree/hal met meterkast en garderobe nis, gezellige woonkamer met leuk 
uitzicht. Vanuit de woonkamer loopt u door naar de afgesloten keuken, deze is voorzien van een 
functioneel keukenblok. De keuken is eventueel ook gemakkelijk te verbinden met de 
woonkamer waardoor een open keuken ontstaat (zie de impressie foto's).  Aan de achterzijde 
van de woning treft u de praktische bijkeuken met witgoedaansluitingen en toegang naar de 
tuin. De royale slaapkamer op de begane grond is bereikbaar via de woonkamer en bijkeuken. 
Vanuit de slaapkamer is de badkamer bereikbaar met aparte douchehoek, wastafel en zwevend 
closet. Tussenportaal met toiletruimte met staand toilet en fonteintje en trap naar 1e verdieping.




1e verdieping:

Grote open zolder met groot dakraam en CV-opstelling en mechanische ventilatie, deze ruimte is 
verder nog vrij in te delen. Op deze verdieping treft u nog 1 aparte slaapkamer met wastafel ook 
is deze ruimte v.v. een groot dakraam.




Tuin:

De achtertuin is bereikbaar via de bijkeuken of via de achterzijde en is op het noordoosten 
gelegen waardoor een prima zonligging en is v.v. een vrijstaande stenen berging. 




Omgeving

Vanuit het gezellige Veluwse dorp Voorthuizen heeft u veel fiets- en wandelmogelijkheden. 
Volop mooie natuur in de directe omgeving waaronder recreatieplas "Zeumeren". In Voorthuizen 
zelf worden jaarlijks vele evenementen georganiseerd o.a. het Bloemencorso en Oldtimerrit. 

Het centrum van Voorthuizen biedt u diverse winkels, verschillende horeca, medisch centrum, 
sportfaciliteiten, binnenzwembad en kerken.  




Bijzonderheden:

- Levensloop bestendige indeling met het gehele woonprogramma op de begane grond

- Het bouwjaar is 1991

- Het woonoppervlak bedraagt 106 M²

- Vrijstaande stenen berging van 6 M²

- Perceeloppervlakte 158 M²

- De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming, Bosch HR combiketel 2008

- De woning is voorzien van spouw- en dakisolatie en dubbel glas 

- Aanvaarding: Op zeer korte termijn mogelijk.


























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


